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Když už do mě Řízek asi rok reje, ať mu napíšu nějaký pěkný zápis z našich posledních táborů,
tak mu (a možná i vám) udělám radost a konečně něco napíšu.
Vlastně bych měla bejt ráda, že se můžu vrátit zpátky v čase asi o rok a půl a znova prožít celý
děj našeho tábora.
Tak tedy, z Leopoldova se na tři týdny stala jakási pofiderní arabská vesnička, a my, jakožto
učení Arabové, jsme měli nejspíš za úkol ukrást Aladinovu lampu. Děj celotáborový hry byl
přirozeně mnohem víc zapeklitej, taky jak jinak, když to všechno vymejšlel Marťan. Asi by se
sem teď hodily úhledný sloupečky, který by zvědavýmu čtenáři během chvilky prozradily
veškeré obyvatelstvo našeho skromného tábora, ale vzhledem k tomu, že to píšu já, se tady
nic hezky úhlednýho neobjeví, protože s tim si já moc nerozumim a radši jen tak mezi řečí
zmínim pár osudných lidí, bez kterých bysme se neobešli a kterým patří naše nezměrné díky.
Tak teda hlavas byl asi ještě furt Šikula, vařil možná Lárin, ale asi jenom půl tábora, protože
pak odjel a vařila nejspíš Petra. Byl tam taky Ferda a Brába a taky Madla, ale ta patří do
jiný kolonky, protože měla na starost jednoho rádce a jednu družinku.
Tak ty družinky byly čtyři a to: Džihádi, Děrvišové, Lahvoni a Placky. Už tohle je pro mojí
paměť docela složitý vymyslet, tak teď se ještě pokusim ke každý družince přiřadit jednoho
rádce a jednoho vedoucího
Džihádi-Štěpán a Honza
Děrvišové-Madla neboli Kája a Ondra
Lahvoni-Igor a Štěpán
Placky-Bára a Ondra
Myslim, že to by k osazenstvu našeho tábora stačilo, stejně nikoho nezajímá změť
nejrůznějších jmen, o kterejch neví, kdo se pod ním skrývá. Co se počasí týče, to bylo opravdu
krásný (na Novohradky až neuvěřitelně krásný), dokonce ani muchniček moc nebylo, takže to
vlastně byla úplná prázdninová idyla a určitě jsme si neměli na co stěžovat.
Ještě se sluší dodat, která z družinek všechno vyhrála. To slovo "všechno" je tu celkem
namístě, protože Lahvoni vyhráli jak celotáborovku, tak i službu. A měli z toho velikou
radost a jestli neumřeli, tak se radují dodnes...
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